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Procedimentos da UFJ para Estabelecimento de Convênios ou Acordos de 

Cooperação Internacional 

 

 

   Como iniciar o processo? 

Antes de iniciar o processo no SEI, é necessário que os proponentes do convênio já tenham (re)estabelecido 

contato com seus parceiros na instituição estrangeira de interesse para verificar as possibilidades de desenvolverem 

novos trabalhos em cooperação no âmbito de sua área de pesquisa e para definição das atividades a serem realizadas. 

Uma vez feito esse contato prévio, e tendo obtido confirmação de interesse da outra parte, o professor poderá abrir um 

processo no SEI do tipo “Administração Geral: Convênios Internacionais”. Após preencher o formulário eletrônico 

inicial e anexar ao processo os anexos necessários, o professor-proponente deverá enviar o processo SEI para o EI. 

 

O formulário nos proverá informações fundamentais para iniciarmos o processo de negociação do Acordo, tais 

como: 

 Nome da instituição estrangeira, da UA/Faculdade e do Departamento/Área/PPG; 

 Justificativas/motivações para estabelecimento de tal parceria; 

 Nome e contatos do professor da UFJ que será o interlocutor entre a instituição estrangeira e o EI durante 

os trâmites do processo até a assinatura do convênio; 

 Nome e contato do professor que será o interlocutor na instituição estrangeira; 

 Nome e contato do responsável pela tramitação do convênio na instituição estrangeira ou na instituição 

que coordena a assinatura do convênio (como é o caso nos Convênios Multilaterais, em que estão 

envolvidas diversas instituições). 

 
Em casos de Acordos de Cotutela de tese de doutorado: 

 Descrição das atividades a serem desenvolvidas, incluindo a quantidade de créditos a serem cursados, e os 

principais aspectos da equivalência acadêmica entre os PPGs envolvidos; 

 Elaboração e apresentação de um cronograma das atividades a serem desenvolvidas tanto na UFJ quanto 

na instituição parceira; 
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 Observação das normas vigentes em cada PPG, incluindo os períodos de matrícula; 

 Inclusão de especificações referentes à propriedade intelectual e industrial, se for o caso; 

 Definição dos critérios para a composição da banca examinadora da tese, observando, também, as normas 

da instituição parceira; 

 Origem dos recursos financeiros que subsidiarão os gastos decorrentes do deslocamento e acomodação 

dos membros da banca examinadora para a sessão pública da defesa da tese; e 

 Observação das normas de concessão e registro de diplomas em cada instituição. 

 

 

 

 

   Negociação da minuta de convênio 
 

Para que seja firmado um acordo de cooperação entre instituições educacionais pelo mundo, é necessária a 

construção de um documento em que as partes assumem o compromisso de desenvolver determinadas atividades 

cooperativamente, proporcionando-lhes a troca de conhecimento, experiências e cultura. Considerando que cada país 

possui suas próprias leis e sua própria burocracia (série de procedimentos e rotinas administrativas), a negociação do 

documento com a instituição estrangeira torna-se o aspecto central do processo para estabelecimento de um convênio 

internacional. A primeira versão da proposta de parceria é o que chamamos de “minuta de convênio”. 

 

A UFJ possui um modelo de minuta em 04 (quatro) versões: português, inglês, espanhol e francês. O convênio 

é geralmente assinado em português e no idioma da instituição parceira (inglês, espanhol ou francês). Para as demais 

línguas, ele será assinado em inglês. De qualquer forma, a versão do convênio em português deverá constar em todos 

os processos referentes a esse assunto no SEI. 

PROJETO de PESQUISA – Quando a UA possui um projeto específico a ser 

realizado cooperativamente com a instituição parceira, além do Convênio Geral, é 

assinado um Termo Aditivo, juntamente com o respectivo Plano de Trabalho. 

Assim, fica a cargo do(s) autor(es) do projeto: 

 providenciar o cadastro do projeto nos sistemas da UFJ;

 providenciar as versões do projeto de pesquisa tanto em português quanto na 

língua estrangeira e, em seguida, inseri-las no processo SEI na forma de 

despacho, que deverá ser assinado eletronicamente pelo professor responsável.
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Após estabelecido o contato inicial entre os interessados na UFJ e a instituição com a qual deseja-se trabalhar, e 

após ser informada pelo professor-proponente sobre o interesse mútuo em firmar o convênio, o EI tomará, então, as 

seguintes providências: 

 

1. Conferir a documentação inserida pelo professor no SEI; 

2. Enviar a minuta para a UA para a apreciação e aprovação do Conselho Diretor (nos casos de Acordos Gerais, 

Multilaterais e Termos Aditivos) ou da Coordenadoria do PPG (em casos de Acordos de Cotutela); 

3. Enviar a proposta de minuta da UFJ para o setor de relações internacionais da instituição estrangeira ou 

analisar o modelo por eles proposto; 

4. Negociar os termos do acordo com a instituição estrangeira; 

5. Encaminhar o texto final para tradução: i) pelos professores-colaboradores e/ou bolsistas das traduções  (sem 

prazo para devolução); ou ii) pelos professores interessados da UA; 

6. Solicitar à instituição estrangeira o envio da respectiva documentação necessária para instrução do processo 

no SEI, conforme requer a legislação brasileira; 

7. Após a inclusão desses documentos no referido processo no SEI, encaminhar à(s) Pró-Reitoria(s) 

pertinente(s) para análise e emissão de parecer; 

8. Após a devolução dos pareceres da(s) Pró-Reitoria(s) pertinente(s), enviar o processo à Procuradoria Federal 

na UFJ para análise e emissão de parecer; 

9. Realizar os ajustes finais conforme o parecer, se for o caso; 

10. Obter as assinaturas (eletrônica ou física) dos representantes legais das partes interessadas na(s) versão(ões) 

final(is) do convênio; 

11. Providenciar a publicação do convênio no Diário Oficial da União; 

12. Encerrar o processo eletrônico ou enviar o processo físico para arquivamento.

ATENÇÃO! Se a instituição parceira propuser alterações na minuta, solicitaremos a 

tradução das partes incluídas/alteradas aos professores-colaboradores e/ou bolsistas do EI. 

O tempo para a realização da tradução dependerá da disponibilidade desses colaboradores 

e a existência de bolsista no EI. Ressaltamos que eles não recebem qualquer retribuição 

financeira por essa atividade extracurricular, e que trabalhos de tradução são fontes de 

sustento de profissionais com formação especializada na área. Por isso, caso a UA ou o 

professor da UFJ tenha interesse em agilizar os trâmites do processo, sugerimos 

providenciarem a tradução para o português. Caso for necessária a inclusão de outros 

documentos para melhor instruir o processo, especialmente em casos que envolvam 

patentes e/ou propriedade intelectual (ex.: projeto de pesquisa), a tradução/versão de tais 

documentos devem ser providenciadas pelos próprios interessados. 
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Apesar de todo o processo de negociação do documento do convênio ser realizado pelo EI, chamamos sua 

atenção para alguns pontos importantes: 

 

a) Despesas: não há cláusulas que impliquem em qualquer despesa para as partes (seja referente a transporte, 

alimentação, apólice de seguro-saúde, vistos, material pedagógico etc.). Caso houver despesas, isto deve ser 

informado ao EI, acompanhado de comprovação da origem dos recursos. Durante o período de vigência do 

convênio, apoio financeiro poderá ser obtido por meio de projetos e recursos oriundos de agências de fomento. No 

entanto, no ato da assinatura do convênio, a UFJ não pode assumir esse tipo de compromisso. 

 

b) Taxas acadêmicas e mensalidades: quando houver, podem ser negociadas para que sejam pagas apenas na 

instituição de origem do estudante. 

 

c) Convênio Geral e Termos Aditivos: o modelo de minuta elaborado pelo EI visa o estabelecimento de um 

Convênio Geral com a instituição parceira, evitando, assim, restringi-lo a um acordo apenas entre duas unidades 

acadêmicas. Atividades específicas poderão ser estabelecidas por meio de Termos  Aditivos, concomitantemente ao 

Acordo Geral, sendo necessário o envio do projeto/plano de trabalho. 

 

d) Vigência: a validade máxima do convênio é de 05 (cinco) anos. Caso o convênio tenha validade de até 04 

(quatro) anos e haja interesse pela continuidade do convênio, a direção da UA deve inserir ao processo no SEI novo 

despacho com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência, solicitando a prorrogação até o prazo em que o 

convênio completará o período total máximo de 05 (cinco) anos. Se houver interesse das partes em continuar a 

parceria após esse prazo, é necessário abrir novo processo no SEI, já que um novo convênio deverá ser 

estabelecido. 

 

e) Assinaturas dos representantes legais: apenas o Reitor poderá assinar o convênio pela UFJ; já na instituição 

parceira, poderá ser assinado pelo Reitor ou pessoa designada legalmente. 

 

Adriana Luize Bocchi 

Convênios Internacionais/EI/UFJ 

Jataí, julho/2020 
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